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   مقدمه -1

 آسان   یحسابدار  نرم افزار  با استفاده از  دیتوانیم  شما  پرداخت الکترونیک سداد  از شرکت  ،دریافت دستگاه کارت خوان  با

صورت اتوماتیک از نرم افزار به دستگاه کارت    دستگاه کارت خوان متصل شده و مبلغ را به  به  و سایر نرم افزارهای شرکت

   خوان ارسال نمایید.

 فایل اجرایینصب  -2

 . دی نما ی استفاده م فایل اجراییاز  وتریارتباط با کامپ یجهت برقرار پرداخت الکترونیک سداددستگاه  

اجرایینصب    یبرا ابتدا  فایل  از  Sadad_PcPosActivexInstaller.msi  ل یفا  دی با  ،  سایت محصوالت شرکت آسان    را 

 نید: سیستم مبنا دانلود ک

https://product.easysoft.ir/files_pos/Sadad_PcPosActivexInstaller.msi 

   :دیشو ی م لیمراحل ذ وارد  که دییاجرا نما این فایل را سپس
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   تنظیمات دستگاه -3

 .  داده خواهد شد توضیح وتریبه کامپ USBو  LANشبکه  قیاز طر کارت خوان  نحوه اتصال دستگاه  بخش نیدر ا

. پس از اتصال دستگاه به  دیمتصل کن  یا مودم  وتری به کامپ  LANابتدا دستگاه خود را با کابل    یستیمنظور با  نیا  یبرا

 گردد.  یم  IP یو دارا ردیگ ی شما قرار م ی شبکه محل در دستگاه نیا ،مودم

 (دیکن  کیکل F3دکمه  یبر رو یستیمنظور با نی)بد  دیشو «منو»وارد  -1

 د ییمرحله رمز را وارد نما نیو در ا  دیداشته باش اریدستگاه را در اخت ماتیرمز ورود به تنظ یستیبا  -2

 د ی« شوها سی سرو ماتیتنظ»ی منوریوارد ز -3

 دی« شوپوز ی س یپ »ی منوریوارد ز -4

 وارد زیر منوی »سریال« شوید( USB)در حالت  دی« شوشبکه »ی منوریوارد ز -5
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 د یینما «فعال»را  میتنظ  نیا یستیبا -6

 د یشو  ماتیوارد منو تنظ F3و مجددا با زدن  دیسپس از منو خارج شو -7

 دی« شوانه یپا ماتیتنظ»ی منوریوارد ز -8

 دی« شونتیکال ماتیتنظ»ی منوریوارد ز -9

 و یکی از آنها را فعال نمایید  د یشو یا »آی پی دستی« «خودکار یپ  یآ»ی منوریوارد ز -10

 ( دیینرم افزار استفاده نما  ماتیدر تنظ یستی با یپ یآ نی)از ا دییرا استخراج نما یپ   یآ دیتوان یسپس م  -11

  تنظیمات نرم افزار -4

دکمه جدید کارت خوان با پارامترهای زیر داخل نرم افزار از طریق منوی تعاریف وارد بخش کارت خوان ها شده و زدن  

 را تعریف کنید: 

 : یک نام اختیاری بنویسید نام کارت خوان •

 (2تباط با واسط ار یا  1یم، ارتباط با واسط قالگوریتم ارتباط: یک الگوریتم انتخاب نمایید )ارتباط مست •

 پرداخت الکترونیک سدادشرکت ارائه دهنده:  •

 USBشبکه یا نوع ارتباط:  •

 192.168.1.105آدرس آی پی دستگاه را وارد نمایید مانند: : IPآدرس  •

 ترمینال: نیاز نیست •

 تصویر زیر یک نمونه کارت خوان تعریف شده را نشان می دهد: 

 

پس از تعریف کارت خوان می توان از بخش ها مختلف نرم افزار مانند ثبت فاکتور فروش مبلغ فاکتور را به کارت خوان 

 کرد.ارسال 
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 تماس با ما  -5

های زیر عمل  می توانید به یکی از روش  آسان سیستم مبنا و یا ارسال پیشنهادات و انتقادات خودشرکت    تماس باجهت  

 : نمایید

 easysoft.ir/Contact  آدرسشماره های موجود در  باتماس  -1

 product.easysoft.ir/Contact طریق آدرسپیام از ارسال  -2

 info@easysoft.ir ارسال ایمیل به -3

 product.easysoft.ir  دانلود و نصب رایگان نرم افزار -4
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